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18.11.2020 A9-0205/1

Pozmeňujúci návrh 1
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Tom Vandendriessche, Laura 
Huhtasaari, Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

Správa A9-0205/2020
Magdalena Adamowicz
Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a 
úloha platforiem
(2020/2009(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0205/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v 
Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, 
a najmä jeho článok 19,

– so zreteľom na všeobecnú pripomienku č. 34 Výboru OSN pre ľudské práva k článku 
19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach („Sloboda presvedčenia 
a prejavu“),

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie, ktorý zaručuje 
slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez 
zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice, ako aj rešpektovanie 
slobody a plurality médií,

– so zreteľom na akčný plán Komisie proti dezinformáciám z 5. decembra 2018,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A9-0205/2020),

A. keďže sloboda, pluralita, nezávislosť a bezpečnosť novinárov sú rozhodujúcimi prvkami 
práva na slobodu prejavu a informácií; keďže v niektorých členských štátoch hlavné 
médiá sprostredkúvajú len subjektívny ľavicový kontext;

B. keďže verejnoprávne médiá rozšírili svoju činnosť a v súčasnosti pôsobia na internete a 
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na platformách sociálnych médií, pričom často vyjadrujú nekritický postoj k opatreniam 
vlády;

C. keďže platformy sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook, sa na jednej strane stali 
predmetom vládnej regulácie a na druhej strane začali nolens volens uplatňovať politiku 
autocenzúry, v rámci ktorej cenzurujú alebo odstraňujú príspevky používateľov 
sociálnych médií vrátane prezidenta Spojených štátov amerických, a pokiaľ ich tzv. 
„overovatelia faktov“, ktorých samotné platformy sociálnych médií zamestnávajú, 
označia ich príspevky za nepravdivé, používateľom sociálnych médií odoprú prístup k 
využívaniu týchto platforiem;

D. keďže je známe, že Čína v decembri 2019 šírila dezinformácie týkajúce sa epidémie 
COVID-19; keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) túto vec tajila a 
bagatelizovala;

E. keďže v septembri 2020 bol zverejnený dokumentárny seriál s názvom „Estonia: objav, 
ktorý všetko zmení“ (Estonia: Discovery That Changes Everything), ktorý sleduje 
vyšetrovanie potopenia lode MS Estonia z roku 1994 a ktorý odhalil predtým nezistený 
a nezaznamenaný štvormetrový otvor v trupe lode; keďže tento nový dôkaz je v rozpore 
s oficiálnym vysvetlením potopenia; keďže v roku 1995 Švédsko, Fínsko, Estónsko, 
Lotyšsko, Poľsko, Dánsko, Rusko a Spojené kráľovstvo podpísali dohodu, v ktorej tieto 
krajiny vyhlásili miesto vraku za nedotknuteľné a zakázali svojim občanom približovať 
sa k nemu; keďže novinár Henrik Evertsson a jeho kameraman Linus Andersson boli 
zatknutí a obvinení z „porušenia pohrebiska“ a hrozí im dvojročný trest odňatia 
slobody, ak ich súd, ktorý má začať v januári 2021 v Göteborgu, uzná vinnými;

F. keďže Európsky parlament opakovane vyjadril svoje znepokojenie nad hrozbou, ktorú 
predstavujú dezinformácie; keďže opozičné strany sú neadekvátne a nespravodlivo 
obviňované z toho, že takéto dezinformácie šíria a využívajú ich vo svoj prospech;

G. keďže Európsky parlament vynaložil 36,3 milióna EUR z peňazí európskych daňových 
poplatníkov na komunikačnú propagandu k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 
2019, v rámci ktorej však nebolo rovnakým spôsobom zastúpené všetky citlivé politické 
aspekty a rozličné pohľady na Európu v celej EÚ;

1. považuje právo na slobodu prejavu za jednu zo základných občianskych slobôd, ktorá sa 
stala v priebehu dejín charakteristickým znakom našich západných demokracií;

2. zdôrazňuje, že kým nie je jednoznačne možné rozlíšiť boj proti dezinformáciám od 
cenzúry, vlády a verejné orgány by sa mali zdržať boja proti dezinformáciám; 
konštatuje, že nie je možné určiť konečného rozhodcu, ktorý rozhodne o tom, čo sú 
dezinformácie, a že vlády by sa do takéhoto posudzovania nemali zapájať;

3. domnieva sa, že príliš všeobecné a neurčité vymedzenie pojmu „nenávistný prejav“ by 
mohlo byť neúčinné a viesť k neprimeranému a svojvoľnému používaniu, 
poškodzovaniu slobody prejavu a ohrozeniu pôvodných zámerov;

4. zdôrazňuje, že členské štáty sú schopné riešiť obavy týkajúce sa slobody prejavu a tlače, 
dezinformácií a propagandy vo svojich krajinách a že zasahovanie EÚ je v rozpore so 
zásadami subsidiarity a proporcionality;
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5. nabáda členské štáty, aby prijali účinné a jasné právne predpisy, ktoré zabezpečia 
transparentnosť vlastníctva médií, a aby venovali osobitnú pozornosť financovaniu, 
transparentnosti a cieľom hlavných médií;

6. zdôrazňuje, že je potrebné rešpektovať nezávislosť médií a zdržať sa snahy zasahovať 
do ich programu; domnieva sa, že verejnoprávne vysielacie stanice majú osobitnú 
povinnosť poskytovať neutrálne informácie a zdržať sa účasti na politickom programe;

7. rešpektuje právo súkromných spoločností určovať svoje vlastné obchodné modely; 
podnecuje však platformy sociálnych médií k tomu, aby presadzovali rovnaké 
podmienky pre všetky politické, filozofické a náboženské presvedčenia v súlade s 
právom na slobodu prejavu; odsudzuje praktiky autocenzúry, ktoré platformy 
sociálnych médií používajú na odpudzovanie, zakazovanie alebo demonetizáciu svojich 
používateľov len z dôvodu vyjadrovania ich názoru; domnieva sa, že vymedzenie 
právneho rámca pre slobodu prejavu a regulácia obsahu platforiem musí zostať výsadou 
členských štátov vrátane akéhokoľvek úsilia o kontrolu monopolu alebo kvázimonopolu 
týchto platforiem sociálnych médií s cieľom chrániť voľný trh a demokraciu;

8. zdôrazňuje, že akékoľvek zapojenie výkonnej moci do odstraňovania, pozmeňovania 
alebo ovplyvňovania individuálnej alebo verejnej mienky by mohlo byť v rozpore so 
zásadou slobody prejavu, ktorá slúži na ochranu práva na prejav pred zasahovaním 
vlády; zdôrazňuje, že všetky priame alebo nepriame vládne akty, napríklad keď sú 
platformy sociálnych médií povinné regulovať obsah, musia podliehať preskúmaniu 
vnútroštátnymi súdmi, aby sa zabránilo cenzúre zo strany výkonnej moci a aby sa 
zaručilo oddelenie právomocí;

9. pripomína, že EÚ by nemala ukladať svojim občanom autocenzúru tým, že vzbudí 
strach, že akákoľvek forma kritiky EÚ bude umlčaná a/alebo sankcionovaná; 
zdôrazňuje, že stratégie proti dezinformáciám a propagande by sa nemali využívať ako 
nástroj na zabránenie alebo potláčanie kritiky EÚ;

10. konštatuje, že Čína úmyselne zadržala informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 a 
šírila dezinformácie počas vypuknutia epidémie, zatiaľ čo ESVČ sa sklonila pred 
čínskym tlakom namiesto toho, aby pravdivo uviedla rozsah opatrení Číny;

11. trvá na tom, že obvinenia zo zasahovania do volieb by mali byť založené na 
spoľahlivých a konzistentných dôkazoch, a nie na nepodložených tvrdeniach, ktoré sa 
objavili po referende o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ; konštatuje, že ak 
neexistujú spoľahlivé dôkazy o zasahovaní do volieb zo zahraničia, pravdepodobne 
dôjde k vzniku dezinformačných kampaní;

12. konštatuje, že existuje mnoho historických príkladov toho, že vlády sú hlavnými 
šíriteľmi nepravdivých informácií, ako sú tvrdenia, že všetci ekonomickí migranti sú 
utečenci, že migrácia nie je spojená s terorizmom, alebo že Irak vlastní zbrane 
hromadného ničenia;

13. vyjadruje znepokojenie nad zatknutím Henrika Evertssona a Linusa Anderssona po 
zverejnení dokumentu o potopení lode MS Estonia, v neposlednom rade aj preto, že sa 
zdá, že ich zatknutie je priamym porušením práva na šírenie informácií a slobodu 
presvedčenia a tlače a je krokom, ktorý by sa dal očakávať skôr v diktátorských 
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režimoch tretieho sveta; vyjadruje pochybnosti o zákonnosti dohody z roku 1995, ktorá 
kriminalizuje priblíženie sa k vraku lode MS Estonia; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
keďže Komisia v minulosti mimoriadne dôrazne trvala na ochrane novinárov pred 
útokmi a stíhaním, najmä v tretích krajinách, mala by zaujať rovnaký postoj aj v tomto 
prípade, keď liberálna krajina EÚ stíha novinárov za hodnotnú investigatívnu prácu, čo 
je jednoznačne vo verejnom záujme;

14. poznamenáva, že úmyselné šírenie dezinformácií proti tzv. pravicovým politickým 
stranám má vážny vplyv na výsledky volieb, a preto oslabuje rovnaké politické 
podmienky a samotnú štruktúru demokracie; zdôrazňuje, že v súlade s európskymi 
hodnotami rovnosti, právneho štátu a demokracie je potrebné sa brániť pred všetkými 
formami dezinformácií, a to aj v prípadoch, keď sú namierené proti pravicovým 
politickým stranám;

15. varuje pred tým, aby sa EÚ stala samozvaným „ministerstvom pravdy“ a obmedzovala 
slobodu prejavu a právo šíriť informácie a myšlienky bez zásahov orgánov verejnej 
moci; vyzýva EÚ, aby si dávala pozor, aby sa nestala strojom na (anti)propagandu, 
ktorý umlčí všetky formy opozície proti jej úsiliu vytvoriť čoraz užšiu Únii;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

Or. en


